
Татарстан Республикасы Спас муниципаль районы Урта Йорткүл авыл 

җирлеге Советы 

КАРАРЫ  

2019 елның 17 октябре,                                                                                 № 74-1 

. Урта Йорткүл авыл җирлеге Советының 2018 елның                                                                                                  

30 нояберендә кабул ителгән 57-1 номерлы «Урта Йорткүл                                                                                          

авыл җирлеге» муниципаль берәмлегенең 2019 елга пландагы                                                                                                                             

2020 һәм 2021 еллар чорына бюджеты турында» карарына                                                                                                 

үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында 

Урта Йорткүл авыл җирлеге муниципаль берәмлеге бюджеты акчаларын 

нәтиҗәле файдалануны тәэмин итү, шулай ук ел башына калган буш калган 

акчаларны юллау максатларында, Урта Йорткүл авыл җирлеге Советы 

Карар бирә: 

1 . Урта Йорткүл авыл җирлеге Советының 2018 елның 30 нояберендә кабул 

ителгән 57-1 номерлы «Урта Йорткүл авыл җирлеге» муниципаль 

берәмлегенең 2019 елга пландагы 2020 һәм 2021 еллар чорына бюджеты 

турында» карарына түбәндәге үзгәрешләрне кертергә:                                                            

-1 пунктта 1 һәм 2 абзацларны түбәндәге редакциядә бәян итәргә::                                                                       

- Урта Йорткүл авыл җирлеге муниципаль берәмлек бюджеты керемнәренең 

гомуми күләме 5105,22 мең сум күләмендә.                                                                                                                                                 

- Урта Йорткүл авыл җирлеге муниципаль берәмлеге бюджеты 

чыгымнарының гомуми күләме 5235,25 мең сум.                                                                                                                                                            

- Урта Йорткүл авыл җирлеге муниципаль берәмлек бюджеты дефициты 

130,03 мең сум. 

2. «2019 елга Урта Йорткүл авыл җирлеге муниципаль берәмлеге бюджеты 

кытлыгын финанслау чыганаклары, «2019 елга Урта Йорткүл авыл җирлеге 

муниципаль берәмлегенең фаразланган керемнәре күләмнәре, «2019 елга 

Урта Йорткүл авыл җирлеге муниципаль берәмлегенең фаразланган 

керемнәре күләмнәре "1 нче кушымтасына," Урта Йорткүл авыл җирлеге 

муниципаль берәмлеге бюджеты чыгымнары классификациясенең бүлекләре 

һәм бүлекчәләре, максатчан статьялары һәм чыгымнар төрләре буенча 

бюджет ассигнованиеләрен бүлү " 7 нче кушымтасына үзгәрешләр кертергә., 

кушымта нигезендә аларны редакциядә бәян итеп, «2019 елга Урта Йорткүл 

авыл җирлеге муниципаль берәмлеге бюджеты чыгымнарының ведомство 

структурасы " 9 нчы кушымта №1, № 2, № 3, № 4 шуңа бәйле рәвештә.. 



3. Әлеге карарны Урта Йорткүл авыл җирлеге муниципаль берәмлегенең 

мәгълүмат стендларына элеп кую юлы белән игълан итәргә һәм рәсми сайтта 

бастырып чыгарырга. spasskiy.tatarstan.ru. 

4. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотам. 

5. Әлеге карар басылып чыкканнан соң үз көченә керә. 

 

 


